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************************************************************************** 

 
  ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์  คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 

หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทยซึ่ง
ป ระกอบกิจการอัน เป็ นพาณิ ชยกิจตามที่ ก ระทรวงพาณิ ชย์ ก าหนด  กิจการที่ ต้ อ งจดทะเบี ยน
พาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ คือ 

1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร  
2.  ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้น ใน

วันหนึ่ง ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพ่ือขายมีค่ารวม
ทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  

3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่า รวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทข้ึนไป  

4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็
ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท
ขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้น  ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  

5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การ
ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่ง โดยรถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด 
การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 
การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรงรับจ าน า และการท าโรงแรม  

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือ
แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง  

7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี  
8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

บริการอินเตอร์เน็ต ให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางใน
การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต  
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ  
11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์  
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12. การให้บริการตู้เพลง 

  กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
  มีกิจการบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ 

1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย 
2. กิจการเพ่ือการบ ารุงศาสนาหรือเพ่ือการกุศล 
3. กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น 
4. กิจการของกระทรวง ทบวง กรม 
5. กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่ 

            1. บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัทไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ที่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย 
                    (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือ
แผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
  (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
                     (3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
  (4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้อินเตอร์เน็ต 
                     (5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
                     (6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
                     (7) การให้บริการตู้เพลง 
            2. พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 

 
  1. ค าขอจดทะเบียน : แบบ ทพ.  
  2. หลักฐานประกอบค าขอ 
      2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของกิจการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ ผู้รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
       2.2 ส าเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศหนังสือแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศใบอนุญาตท างาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
       2.3 การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบ
บันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ให้ผู้ประกอบ
พาณิชยกิจแจ้งข้อมูลและส่งส าเนาเอกสารต่อไปนี้ประกอบการขอจดทะเบียน คือ 
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  - หมายเลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรพร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 
  - แผนที่สถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจเป็นปกติ 
  - ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า 
        2.4 การจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจการขายอัญมณีหรือเครื่องประดับ ซึ่ง
ประดับด้วยอัญมณี ต้องเพ่ิมหลักฐานหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบพาณิชยกิจหรือสัญญาเช่า 
นอกจากนั้นต้องส่งหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องท าหนังสือชี้แจงพร้อมแนบหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนที่
น ามาใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือมาให้ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว  
  - กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องท าหนังสือชี้แจงว่าตนเองประกอบอาชีพอะไร เช่น เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริษัทใด แล้วแต่กรณี ประกอบค าขอจดทะเบียนด้วย 
         2.5 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
                                             

 
 
  1.  ค าขอจดทะเบียน : แบบ ทพ.  
  2. หลักฐานประกอบค าขอ 
  2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
  2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 
  2.3 ส าเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี  เช่น ใบส าคัญการสมรสใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและ
ชื่อสกุล เป็นต้น 
  2.4 หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด าเนินการในประเทศหรือกรรมการ 
  2.5 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
                                     

 
 
  1. เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพ่ิมใหม่ 
  2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
  3. ย้ายส านักงานใหญ่ 
  4. เปลี่ยนผู้จัดการ 
  5. เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่ 
  6. เพ่ิมหรือลดเงินทุน 
  7. ย้าย เลิก หรือเพ่ิมสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง 
  8. อ่ืนๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริง 

http://www.boi.go.th/thai/how/forms/TP.pdf
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หมายเหตุ :  หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
เท่านั้น 
 

 
  1. ค าขอจดทะเบียน : แบบ ทพ.  
  2. หลักฐานประกอบค าขอ 
  2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการ
ประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
  2.2 ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 
  2.3 หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี 
  2.4 ส าเนาเอกสารการสั่งให้เลิกประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 
  2.5 ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบกิจการ ในกรณีท่ีผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม 
  2.6 หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 
                                                                  

 
 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลดอนทราย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์
หมายเลข 074 842190-1 
  พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  - ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น
วีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 
  - ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 
  - ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
บริการอินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  - การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต 
  - การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 
  - การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ 
  - การให้บริการตู้เพลง 



  

5 

 
  การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของ
การด าเนินการดังต่อไปนี้  

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่    50 บาท  
 2.  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ  20 บาท  
 3.  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ   20 บาท  
 4.  ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ   30 บาท  
 5.  ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ   20  บาท  
 6.  ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร ฉบับละ   30  บาท 

 

 
 1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
 2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม ข้อ (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับ

แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  
 3. เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ  
 4.  ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย 

 

 
 1.  ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในก าหนดเวลาที่กล่าวไว้ในข้อ 7 ตามแต่กรณี  
  2.  ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย  
 3.  ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงาน  

สาขาโดยเปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่าย
และชัดเจน จะมีอักษรต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงาน
สาขาจะต้องมีค าว่า "สาขา" ไว้ด้วย  

 4.  ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน  
 5.  ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบ

ในส านักงานของผู้ประกอบกิจการ 
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1.      ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จด
ทะเบียนอันเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ  

 
2.      ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอรับใบแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่

ส านักงานที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิด ปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง 
ปรับอีกวันละไม่เกิน 20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

 
3.      ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า  หรือ

กระท าการทุจริตอื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอน
ใบทะเบียนพาณิชย์แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้
รับจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่  

 
4.      ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป  มี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 


